
Férias: cuidados redobrados com as crianças
As férias de julho chega-

ram, e as crianças ganham 
folga da rotina escolar e 
têm mais tempo livre para 
brincar. Entretanto, esse pe-
ríodo pode ser perigoso, já 
que a permanência dos pe-
quenos em casa aumenta o 
risco de acidentes. Mesmo 
sabendo que correr, cair e 
ter pequenos arranhões faz 
parte do desenvolvimento 
da criança, é preciso tomar 
cuidados adicionais para 
evitar acidentes

De acordo com o enfer-
meiro estomaterapeuta da 
Vuelo Pharma, Antônio 
Rangel, a incidência de aci-

dentes infantis dispara nes-
sa época. “Grande parte dos 
acidentes ocorrem em casa, 
por conta de quedas e quei-
maduras. Mas a boa notícia 
é que pequenas atitudes aju-
dam a evitá-los”, destaca. 
Segundo o enfermeiro, as di-
cas abaixo podem auxiliar a 
diminuir os riscos.

É importante alertar que 
mesmo um ferimento leve 
pode ter complicações se 
não cuidado adequadamen-
te. Por isso, é essencial lavar 
o machucado com água cor-
rente até que não haja cor-
pos estranhos no local, como 
grama ou terra. Esse procedi-

mento diminui consideravel-
mente o risco de infecção. 

Na sequência, cubra o fe-
rimento com curativo para 
evitar ressecamento e conta-
minações. Segundo Rangel, 
as crianças possuem exce-
lente mecanismo de regene-
ração da pele. “Limpar ade-
quadamente a região e to-
mar os cuidados indicados 
faz com que os machucados 
sarem mais rápido e não dei-
xem marcas ou cicatrizes”, 
conclui o enfermeiro.

No parque:
• Avalie o parquinho onde a 

criança brinca, verificando 
a qualidade dos brinque-
dos. Se algum deles estiver 
enferrujado, quebrado ou 
com superfícies perigosas, 
procure outro local.

• Ao andar de patins, bicicle-
ta ou skate, proteja a crian-
ça com equipamentos de 
segurança (capacete, coto-
veleiras e joelheiras).

• Certifique-se de que a 
criança não esteja brincan-
do perto de escadas, pisci-
nas ou vias movimentadas.

Veja dicas sobre como diminuir 
os ris cos na sua casa em 
gazetadepinheiros.com.br
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Como fazer seu filho
aproveitar ao máximo as férias de julho

Que criança não espera 
brincar livremente e sem pre-
ocupações rotineiras no perí-
odo de descanso escolar? Para 
que suas atividades não o en-
tediem ou para que não pas-
se o tempo utilizando apenas 
aparelhos eletrônicos, a parti-
cipação dos pais no monito-
ramento das ações da criança 
pode fazer com que ela inter-
cale o divertimento com ou-
tras atividades produtivas.

Segundo Marli Ramos, co-
ordenadora da assessoria pe-
dagógica do Sistema Anglo de 

Ensino, “férias é tempo de des-
cansar, ter bom sono, mas tam-
bém de brincar, seja nas pla-
taformas digitais, seja com os 
amigos vizinhos ou na escola”. 
“O ideal é que haja equilíbrio 
entre esses diferentes tipos de 
lazer, mas não é uma tarefa 
simples, e a coordenação dos 
pais, mesmo que a distância, é 
fundamental”, destaca.

Com o excesso de tempo 
livre, os pequenos sentem ne-
cessidade de passar o período 
não só com os amigos, mas 
também com a família, mes-

mo que os pais disponham de 
menos tempo do que no fim 
do ano. E, por mais que es-
tejam trabalhando, é preciso 
atentar um pouco mais para 
a relação com os filhos.

Passeios culturais nos fins 
de semana, como a museus, ci-
nemas e teatros, são formas de 
aproximar o convívio com os 
filhos. Para tornar as ativida-
des culturais mais interessan-
tes, segundo Marli, “a criança 
tem de ser estimulada pelos 
pais, que devem mostrar os 
benefícios e envolvê-las”.

Os pais também devem 
estar cientes de que as insti-
tuições de ensino podem au-
xiliar com educadores capa-
citados para um lazer mais 
lúdico. Atividades que esti-
mulam a criatividade e a co-
letividade, como desenhar, 
pintar e aprender a cozinhar, 
são oferecidas por algumas 
escolas no período de férias.

Seja em família, seja com 
os amigo s ou na escola, o in-
tervalo entre os semestres de 
aula pode ajudar a recuperar 
o equilíbrio emocional, recar-
regar as energias e proporcio-
nar momentos de aprendiza-
do e enriquecimento cultural.
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Projeto de tutoria integra
novos alunos no Colégio Pio XII

Estudantes apoiam adaptação de alunos recém-chegados ao ambiente escolar

O Colégio Franciscano Pio 
XII, instituição de educação 
localizada no bairro do Mo-
rumbi, em São Paulo, criou o 
projeto Tutoria de Alunos em 
parceria com os veteranos do 
Fundamental II para integrar 
os estudantes que entram ao 
longo do semestre.

“Esse trabalho é mui-
to importante porque cui-
da da integração e do rela-
cionamento entre os estu-
dantes, visando o bem da 
acolhida dos novos alunos. 
Além disso, trata com im-
portância os sentimentos 
das crianças”, afirma San-
dra Braga, orientadora edu-
cacional do Ensino Funda-
mental II do Colégio.

Neste ano, o projeto tem 
como pano de fundo para 
os alunos o filme “A Cor-
rente do Bem”, que mostra 
como fazer o bem ao próxi-
mo e movimentar uma rede 
de bondade humana, e, para 
os professores, um comercial 
da Volvo sobre a importân-
cia de estimular as crianças 
a conquistarem a autonomia 
de suas escolhas. “Os tuto-

res devem ser a corrente do 
bem, eles têm o objetivo de 
ajudar três novos alunos du-
rante o ano. Já os educadores 
trabalham a sensibilização 
simultânea dos alunos com 
foco no coletivo da sala de 
aula”, explica Sandra.

Durante uma semana, o 
novo aluno terá um respon-
sável, de sua sala, escolhido 
pela coordenação, para apre-
sentá-lo aos novos colegas e 
às dependências do Colégio. 
“Nesse período, o estudan-
te tem a função de integrar o 
colega aos demais alunos da 
sala, emprestando o caderno, 
caso tenha trabalho em gru-

po, entre outras atividades. 
Geralmente, no primeiro dia 
o aluno já está enturmado”, 
diz a ori entadora.

Para serem escolhidos 
como tutores, os estudantes 
passam por algumas eta-
pas, como conversas com os 
coordenadores. “A crian-
ça que está chegando passa 
por uma entrevista e, assim, 
um grupo de alunos do Co-
légio é escolhido com base 
em seu perfil. Sabemos que 
entrar em um lugar novo 
não é fácil, e com tais ações 
queremos amenizar essa 
fase o máximo possível”, 
conclui Sandra.

Presença dos pais no
cotidiano do filho deve ser maior

Recesso escolar: período 
em que os estudantes fazem 
questão de esquecer a escola, 
as tarefas, os livros e os pro-
fessores. Neste mês de julho, 
a preocupação dos pais em 
relação aos filhos aumenta 
pelo fato da maioria dos me-
nores passarem a maior par-
te do tempo jogando video-
game e tagarelando no com-
putador ou no celular.

E é por isso que a respon-
sabilidade das famílias de 
incentivar as crianças a pro-
curarem outras atividades 
aumenta, segundo Diogo 
D’Ippolito, professor e autor 
dos materiais de Português 
do Sistema de Ensino pH. 
Para ele, o papel dos pais no 
recesso dos filhos deve ser 
mais incisivo. “É importan-
te a família aproveitar o mo-

mento para se aproximar dos 
filhos, para não afastá-los 
completamente dos proces-
sos de aprendizagem”, co-
menta.

O professor também afir-
ma que não é um problema 
os mais jovens buscarem se 
divertir da maneira que qui-
serem, desde que os familia-
res participem da atividade, 
criando maior aproximação 
afetiva.

Da mesma forma, é equi-
vocado pensar nesse perío-
do apenas como uma opor-
tunidade de viajar. Segundo 
D’Ippolito, é possível apro-
veitar as férias em casa. “O 
recesso deve representar 
uma ‘pausa construtiva’ para 
a criança. Embora não esteja 
estudando as matérias curri-
culares, o aluno não precisa 
ficar distante dos processos 
de aprendizagem”, comenta.
Em gazetadepinheiros.com.br o 
especialista dá dicas de co mo se portar 
nas férias escolares.
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Como ajudar no processo
de criação artística do filho?

É bastante comum as 
crianças gostarem de passar 
seu tempo em contato com 
o papel, seja desenhando, ra-
biscando ou colando. O que 
muitos pais não sabem é que 
o processo de criação artística 
merece atenção e é muito im-
portante para o desenvolvi-
mento individual da criança.

Segundo Christine Bru-
der, psicóloga e psicanalis-
ta, é indispensável que os 
pais acompanhem esse pro-
cesso. “Tenha em casa mate-
riais dos mais variados tipos, 
além de procurar estimu-
lar o uso de outros materiais 
como pinceis e lápis, e, prin-
cipalmente, não entregar de-
senhos prontos para seu filho 
apenas pintar nem apresen-
tar modelos para cópias”. De 
acordo com a profissional, os 
pais devem saber que a arte 
é uma expressão livre e “não 
precisa se parecer com nada, 
nem agradar aos outros”.

A partir desses estímulos, a 

criança tem total liberdade para 
criar aquilo que bem entender. 
“A falta de exemplos ou limita-
ções faz com que os pequenos 
explorem ainda mais sensorial-
mente o material”.

Dicas:
• Quanto menor a criança, 

maior deve ser o papel. Até 
os três anos de idade, nada 
menor do que uma cartoli-
na deve ser oferecida.

• Quando a criança consi-
derar sua arte terminada, 
pergunte a ela se quer seu 

nome no papel. Se disser 
que sim, pergunte: “Onde 
você quer seu nome? Po-
nha o dedinho”. Escreva 
onde a criança indicar. Se 
ela disser: “Eu sei escrever 
meu nome”, dê-lhe a cane-
ta. Se a criança não se in-
teressar ou não quiser seu 
nome no papel, respeite, 
não escreva. Deixe que ela 
conduza e se aproprie do 
processo.

Veja mais conselhos em ga-
zetadepinheiros.com.br

Cães e gatos exigem cuidados
especiais durante o inverno 

O inverno chegou, e di-
versos problemas de saúde tí-
picos da estação já começam 
a incomodar muita gente. Se 
até mesmo homens e mulhe-
res saudáveis sofrem com o 
frio, gatos e cachorros devem 
receber cuidados importantes 
de modo a garantir sua saúde.

De acordo com a médica ve-
terinária da Esalpet, Jueli Ber-
ger, os animais que mais sentem 
frio durante o inverno são os 

cães com pelagem curta, como 
Pinschers, Dachshund (Lingui-
cinha ou Cofap) e Chihuahuas, 
e os cães de pelos longos, mas 
tosados com lâmina baixa. 

Quando tratamos dos 
cães, a especialista conta que 
os principais problemas são 
as bronquites, a tosse dos ca-
nis (gripe canina) e, até mes-
mo, graves pneumonias. 
Para deixar a saúde dos ca-
chorros em dia, é fundamen-

tal que o don o se certifique 
de que o animal recebeu to-
das as vacinas necessárias. 
Além disso, Jueli aconselha 
a manter os animais sempre 
muito bem aquecidos. 

Para finalizar, a veteri-
nária sugere que os donos 
de cães e gatos ofereçam ali-
mentação balanceada, base-
ada em rações de boa qua-
lidade. “O inverno não exi-
ge mudança na alimentação 
dos animais, pois eles ten-
dem a comer um pouco mais 
se acharem necessário. O que 
eu sempre falo para os donos 
é que cães e gatos devem re-
ceber alimentos com quali-
dade comprovada. Isso vale 
para qualquer estação do 
ano”, completa a especialista.
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Doenças respiratórias em crianças aumentam 30% no inverno
Na época mais fria do 

ano, os sons mais ouvi-
dos são os de tosse e espir-
ro, principalmente entre as 
crianças. Isso porque, com a 
chegada do outono e do in-
verno, a umidade fica mais 
baixa, dificultando a filtra-
ção do ar pelas narinas, o que 
favorece a contaminação por 
vírus e bactérias. Além disso, 
a queda da temperatura di-
minui a proteção natural do 

corpo e faz com que as pesso-
as se aglomerem em ambien-
tes fechados, o que também 
favorece a transmissão dos 
microrganismos. 

É preciso ficar atento aos 
sintomas para saber quan-
do a criança deve ser enca-
minhada ao pronto-socor-
ro infantil. “Os sintomas do 
resfriado são mais brandos, 
como congestão nasal acom-
panhada de coriza aquosa, 

enquanto a gripe apresen-
ta dor no corpo, febre e dor 
de cabeça. A bronquiolite, 
que é a inflamação dos brôn-
quios, se manifesta por meio 
de tosse com secreção e falta 
de ar, sintomas muito pare-
cidos com os da pneumonia 
e broncopneumonia, que são 
infecções no pulmão e nos 
brônquios, respectivamente, 
nas quais há tosses com se-
creção amarelada/esverde-

ada, acompanhada por falta 
de ar e febre. A sinusite, por 
sua vez, apresenta congestão 
nasal, secreção amarela/es-
verdeada, dor de cabeça, fe-
bre e dor no corpo”, detalha 
o pediatra da Rede de Hos-
pitais São Camilo, Hamilton 
Robledo.

“Quando a criança apre-
senta tosse com febra alta de 
difícil controle e falta de ar, é 
preciso procurar atendimen-

to de emergência. Com base 
na história clínica, em exame 
físico e exames subsidiários 
laboratoriais ou de imagem, 
quando necessários, será fe-
chado o diagnóstico. O trata-
mento pode variar de medi-
camentos sintomáticos, ina-
lações, até o uso de corticoi-
des e antibióticos”, explica o 
pediatra.

Proteja seu filho: Vacine-o 
contra a gripe; Hidrate-o com 

água, chá e sopas; Ventile a 
casa durante o dia; Higieni-
ze as mãos frequentemente; 
Utilize máscaras, caso fique 
doente e tenha filhos com 
menos de um ano; Evite am-
bientes fechados e aglome-
rados de pessoas; Evite sair 
de casa ou deixar a criança 
brincar em ambiente externo 
ao final da tarde e no início 
da noite, quando há grande 
queda de temperatura.

Veroska

pet

Curso EAD de tecnologia gratuito para pessoas com de� ciência
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.projetolead.com.br/selecao. As aulas de 
extensão à distância ensinarão conceitos básicos para a programação de sistemas na linguagem Java. 
A carga horária é de 190 horas com duração de cinco meses, iniciando em agosto de 2017. 
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